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 `               PROTOKÓŁ Nr 11/2019 

wyjazdowego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 4 grudnia 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok  

w zakresie obejmującym działanie Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia   

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym 

działanie Komisji. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie  i przywitał 

wszystkich przybyłych.   

 

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 11 członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

Marek KWIATKOWSKI      - Starosta Nowosądecki, 

Edward CIĄGŁO      - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

Małgorzata BOCHENEK     - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego 

Janusz BANACZYK       - Dyrektor  Wydziału Geodezji 

Adam CZERWIŃSKI       - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu 

Janusz GOLEC       - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Jacek JANUSZ       - Dyrektor Wydziału Budownictwa 

Alicja LICHOŃ        - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił porządek posiedzenia 

 i poddał go pod głosowanie.  

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół  

nr 10/2019 z 14 listopada 2019 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad. 3/4. 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w zakresie obejmującym działania Komisji oraz 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi 162.645.433 zł, w tym 

dochodów bieżących 150.356.922 zł i dochodów majątkowych 12.288.511 zł. Dochody bieżące 

stanowią 92,4 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe - 7,6 % dochodów ogółem. 

 

Pani Skarbnik omówiła dział 600-Transport i łączność. 

 

Wydatki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje  

i zakupy inwestycyjne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zarządzanie drogami - planuje 

się wydatki w łącznej wysokości 42.386.736 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 15.515.951 zł. 

 

Wydatki tego działu stanowią 24,10 % wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane wydatki 

majątkowe w kwocie 18.750 zł przeznaczone będą na pomoc finansową dla Województwa 

Małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 

87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Planowane łączne wydatki na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych 

wynoszą 39.357.795 zł, z tego: na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 24.860.594 zł, a na 

wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne - 14.497.201 zł. W ramach wymienionych wydatków na 

zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planuje się wydatki w łącznej 

kwocie 12.139.341 zł, z tego na zadania remontowe zaplanowano kwotę 10.305.251 zł, a na 

inwestycję - 1.834.090 zł. 

 

Na pozostałe wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym w szczególności: ubezpieczenia 

dróg i obiektów PZD, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup środków czystości, zakup 

energii cieplnej, elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników i środowiska pracy, usługi 

prawne i info1matyczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się łączną kwotę 712.982 

zł. 

 

W ramach wydatków bieżących uwzględniono także wydatki w kwocie 26.000 zł na dotację celową 

dla Gminy Gródek n/Dunajcem na sfinansowanie utrzymania bieżącego odcinka drogi powiatowej 

Sienna-Siedlce - na podstawie porozumienia w sprawie przekazania zarządzania Gminie odcinkiem 

tej drogi. 

W ramach planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 

3.010.000 zł, z tego na: 

1. Wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2.01 O.OOO zł na sfinansowanie 20 % udziału własnego 

nazadania remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych objętych 

protokołami szkód powodziowych lub aktualizację kart dokumentacji osuwiskowej. 
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2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł. 

 

 

Następnie Pani Skarbnik omówiła dział 700-Gospodarka mieszkaniowa. 

 

Zaplanowane wydatki w tym dziale na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 

w wysokości 313.810 zł, tj. 0,18 % wydatków ogółem planuje się przeznaczyć na: 

- Realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat na kwotę 194.000 zł; 

- Wydatki bieżące na zadania własne związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w wysokości 

119.81 O zł, 

 

Pani Skarbnik omówiła dział 710 - Działalność usługowa. 

Wydatki w tym dziale, planowane w łącznej wysokości 9.291.167 zł, co stanowi 5,28 % planu 

wydatków ogółem, przeznaczone są na realizację: projektu współfinansowanego z UE, zadań  

z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat oraz zadań własnych Powiatu 

polegających na prowadzeniu i udostępnianiu zasobu geodezyjno-kartograficznego.  

 

Kwota planowanych wydatków wynosząca 1.061.003 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie              

i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego w ramach dotacji celowej na 

zadania z zakresu administracji rządowej 881.003 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznaczono 

kwotę  80.000 zł, w tym 100.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.   

 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za dobrą, konstruktywną i owocną współpracę ze służbami 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Bez wątpienia ta współpraca znalazła konkretne 

rezultaty z korzyścią dla mieszkańców gmin, a więc całej Sądecczyzny. Poniekąd samorządy,             

a szczególnie gminne i powiatowe są sobie przeznaczeni. Nie da się wykonywać prac 

samorządowych bez współpracy, bez koordynacji i bez wzajemnej pomocy i uzupełnienia.  

W dalszej części wypowiedzi podkreślił, iż zostało wykonanych wiele zadań ujętych we wnioskach 

sformułowanych przez Komisję Mienia i Infrastruktury RPN w trakcie objazdu dróg. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Kantor zwrócił uwagę na potrzeby przebudowy drogi 

Paszyn – Mogilno – Krużlowa. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż 

objęty jest projektem przepust w celu zastąpienia go trwałym mostem, a w projekcie budżetu na 

2020 rok ujęte jest sfinansowanie dokumentacji na przebudowę tej drogi. Zadanie to wymaga 

szczegółowych uzgodnień z Polskimi Wodami i uwzględnienie obszarów osuwiskowych. Z tego 

względu zadanie to będzie kosztowne i skomplikowane pod względem formalnym. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Kantor zwrócił uwagę na konieczność realizacji  

ustaleń poprzedniej kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego dot. potrzeb przebudowy końcowego 

odcinka w Podolu – Górowa. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż 

zgodnie z ustaleniami zostały wyniesione granice działki drogowej. Natomiast realizacja zadania 

wymaga wycinki drzew i skoordynowania terenów, które nie są faktycznie zajęte pod drogę. 
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Radna Powiatu Nowosądeckiego Anna Radzik zapytała czy będzie kontynuacja chodnika                   

w Binczarowej. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż 

zgodnie z wnioskiem zostały zrealizowane chodniki w Binczarowej. Zarząd Powiatu 

Nowosądeckiego rozważy wniosek wójta na dotychczasowych zasadach. Gmina przygotowuje 

chodniki w Polnej i Ptaszkowej. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski zwrócił uwagę, iż bardzo dużo udało się pozyskać 

pieniędzy na drogi. Zaznaczył , iż Powiat Nowosądecki bije rekordy w pozyskiwaniu środków na 

zadania w zakresie infrastruktury drogowej. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2020 r., w dziale 600 - Transport i łączność, oraz w dziale 700 - Gospodarka 

mieszkaniowa -  i 710 - Działalność usługowa. 

 

Wynik głosowania: 11 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

Przy obecnych 11 radnych: Wynik głosowania: za -11, przeciw - 0,  wstrzymujących się - 0. 

 

Opinia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r., stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego    

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.  

 

Przy obecnych 11 radnych: Wynik głosowania: za – 11, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. 

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany 

 

 

Ad. 6/7 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął posiedzenie. 

             

 

                     Przewodniczący 

       Komisji Mienia i Infrastruktury RPN 

      

                     Antoni Poręba 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska    


